
 
Páska Scotch 375 E 
Vysoce účinná páska BOPP na uzavírání krabic 

 
 

Popis výrobku a oblasti použití 
 
Výrobek č. 375E je vysoce účinná páska na uzavírání krabic s neobyčejně pevnou, dvousměrně ori-
entovanou polypropylenovou nosnou vrstvou a samolepicím termoplastickým systémem s vysokou 
pevností ve smyku a lepivostí ze syntetického kaučuku, citlivým na teplo. 
 

Charakteristiky Přednosti Výhody 
     
* Velmi odolná, dvousměrně 
orientovaná polypropyleno-
vá nosná vrstva 

 * Odolná proti štěpení při hrubém 
zacházení a absorbuje energii ná-
razů 
 

 * Výrazně omezuje záva-
dy při uzavírání krabic 

* Lepidlo bez rozpouštědel  * Velmi vysoká odolnost proti 
vlhkosti a oděru 
 

 * Pomáhá zaručit bez-
pečné dodání výrobku 

* Samolepicí vrstva 
z kaučukové pryskyřice 
s velmi vysokou pevností ve 
smyku a lepivostí 

 * Vysoká počáteční adheze a pev-
nost ve smyku na široké řadě po-
vrchů včetně všech typů dřevo-
vláknitých desek s vysokým ob-
sahem recyklovaného materiálu 
 

 * Rychle se aplikuje, šetří 
čas 
* Neobsahuje rozpouště-
dla 
* Zaručuje ochranu obsa-
hu krabice během přepra-
vy 

  * Není nutná žádná prodleva, 
ihned přilne 
 

  

 

Aplikace a funkční charakteristiky 
 
Páska se používá v široké řadě balicích aplikací a doporučuje se k balení cenného zboží. V ideálním 
případě je nejvhodnější aplikovat pásku č. 375E při pokojové teplotě na suché, bezprašné povrchy 
dřevovláknitých krabic. Jakmile je páska č. 375E aplikována, dobře drží při všech teplotách, kterým 
jsou obvykle vystaveny balené výrobky při přepravě a skladování, včetně zmrazování na nízké tep-
loty. 
 

Doporučené aplikační vybavení 
 
Ruční dávkovací zásobník: H-180  
Automatické balicí stroje: Páska je vhodná pro celý sortiment balicích strojů 3M-Matic
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Charakteristiky výrobku       Průměrné hodnoty, zkušební metody AFERA 
 

Tloušťka nosné vrstvy:  50 µm 
Celková tloušťka:  75 µm 
Adheze k oceli:  5,5 N/cm 
Mez pevnosti v tahu:  75 N/cm 
Mezní poměrné prodloužení:  180 % 
Statická pevnost ve smyku:  4500 a více minut 
 

Dodávané velikosti a barvy 
 

Délka/šířka:  Oblíbené kombinace délek a šířek jsou k dispozici 
v místních skladech. Další velikosti jsou 
k dispozici od minimálního objednatelného 
množství. Chcete-li podrobné informace, kontak-
tujte místní prodejní zastoupení 3M. 

Jádro:  76 mm 
Barvy:  Transparentní, hnědá 
 

Skladovací podmínky 
 

Skladujte na čistém, suchém místě. Doporučuje se teplota 18 - 21°C a relativní vlhkost 40 
až 50 procent. Ve správných skladovacích podmínkách si páska uchová své vlastnosti pod 
dobu jednoho roku (skladovatelnost). 
 

Omezení odpovědnosti 
 

Všechny výroky, technické informace a doporučení vycházejí ze zkoušek, které považujeme 
za spolehlivé, avšak nemůžeme zaručit jejich přesnost nebo úplnost. Před použitím našich 
výrobků se ujistěte, zda jsou vhodné pro plánovaný způsob použití. Všechny otázky týkající 
se odpovědnosti v souvislosti s tímto výrobkem se řídí prodejními podmínkami, které pod-
léhají příslušným platným zákonům. 
 

3M Česko, spol. s r. o. 
V Parku 2343/24 | 148 00 - Praha 4 | Czech Republic 

Tel. +420 261 380 111 
www.3m.cz 

 
 


